
MINISTRIA E SHENDETESISE DHE MBROJTJES SOCIALE
DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL DIBER

Nr. 31/ 7 Prot. Peshkopi,me 20.11.2018

Lenda: Njoftim Fituesi.

Nga: Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber

Per: Xhetan Ndergjoni – Drejtues Ligjor i “NDREGJONI” shpk Tirane.

Procedura e Prokurimit: " Rikonstruksion i plote i nyjeve sanitare te Spitalit Rajonal Peshkopi ".

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-91348-10-24-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: " Rikonstruksion i plote i nyjeve sanitare te Spitalit Rajonal
Peshkopi sipas percaktimeve te bera ne preventivin e punimeve .

Fondi limit: 6,000,000 (Gjashte milion ) leke pa TVSH ose 7,200,000(Shtate milione e dyqind
mije) leke me TVSH.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [29/10/2018] [43]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme 

Burimi i Financimit : Buxheti i DRS Dibër X

Data e Zhvillimit te Tenderit: 05.11.2018 ora 10.00

Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara:

1. NDREGJONI shpk me drejtues “Xhetan Ndregjoni” me NIPT K31329048I i ploteson

kriteret e kualifikimit dhe ka paraqitur oferten me vlere 5,970,356 (Pese milione e nenteqind e

shtatedhjete mije e treqind e pesedhjete e gjashte)leke pa TVSH.

2. 2AF Albania shpk me drejtues Ligjor “Aqif Konesha ” me NIPT L32005501M nuk i

ploteson kriteret e e kualifikimit dhe ka paraqitur oferten me vlere 5,921,177 (Pese milione e

nenteqind e njezete e nje mije e nje qind e shtatedhjete e shtate) leke pa TVSH.

3. ELDA-VL shpk me drejtues““Arjan Hoxhaj” me NIPT ; K67106202W nuk i ploteson

kriteret e e kualifikimit dhe nuk ka paraqitur fare oferte.

Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:

1. 2AF Albania shpk me drejtues Ligjor ““Aqif Konesha” nuk i ploteson kriteret e

kualifikimit pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin e meposhtem ;

- Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7 me te dhenat e objektit të prokurimit .Sipas

pikes b te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit te DST-ve.

- Mungon Liçense per Mbrojtjen nga Zjarri te leshuar nga QKB. Kodi 1.2.A sipas pikes d te 2.1



Kapacitetit ligjor dhe professional te DST-ve .

- Objeti i ngjashem “Rikonstruksion i lulishtes tek shetitorja Indrit Cara (Mbas Xhamise)” nuk

permban zerat kryesro te preventivit si ( F.V tub plastmasi b=42mm (shkarkime) , F.V Tuba e

rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.3 mm, PN 20 , F.V tub ujesjellsi PE +rakorderi d= 32mm

PN 20 t=2.3mm , F.V tub ujesjellsi PE +rakorderi d =40mm PN20 t = 4.5mm , Tub kanalizimi pvc

d = 110mm , Hidroizolim me bitum 2 dore (nxehte ) , Suvatim I brendshem I mureve wc Shtrese

dysheme pllaka grez porcelanat , Veshje me pllaka majolike wc , F.V vaske dushi koplet

importi , F.V boiler importi 100 litra , F.V dushe te thjeshta (pllake dushi)komplet , F.V dyer

duralumini 1/2 xham ne wc , F.V lavaman porcelani importi me mishelator , F.V WC allafranga

porcelani importi ), Sipas germave a dhe b pikes 2.3 te Kapacitetit Teknik te DST-ve .

- Inxhinier Hidroteknik Erind Nika nuk figuron në listpagesat e shoqërisë per periudhen Janar

2018 – Gusht 2018 dhe sipas kontrates Rep283,Kol176 eshte i punesuar me date 07.02.2018 Sipas

pikes 4 ne piken 2.3 te Kapacitetit Teknik te DST-ve.

- Mungon Teknik Ndertimi Sipas germes b te pikes 4 te Kapacitetit Teknik te DST-ve

- Mungojne mjete e makineri si me poshte :

a) Jelek fosforishent 25 Cope

b) Tabela paralajmeruese per sigurine ne objektCope 5

Sipas germes b te pikes 7 te Kapacitetit Teknik te DST-ve.

2. ELDA-VL shpk me drejtues““Arjan Hoxhaj” nuk i ploteson kriteret e e kualifikimit dhe

nuk ka paraqitur fare oferte dhe asnje dokument tjeter sipas DST-ve.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Ndregjoni shpk me drejtues “Xhetan

Ndregjoni” me NIPT K31329048I ,Peshkopi , se oferta e paraqitur, me vlere 5,970,356 (Pese

milione e nenteqind e shtatedhjete mije e treqind e pesedhjete e gjashte)leke pa TVSH është

identifikuar si oferta e suksesshme.Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë DSR Diber kopjen e

nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e

tenderit, brenda 20 (njezete) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në date 05.11.2018
Ankesa : Nuk ka patur

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

ARTAN BITRI


